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Vec: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným 

konaním a nariadenie ústneho pojednávania 

 

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §  58 písm. 

e) v spojení s ust. § 26 ods. 3 písm. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej 

len Vodný zákon) v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom 

konaní (správny poriadok) Vám oznamuje, že dňa 21.10.2021 boli mestu Krásno nad Kysucou 

predložené podklady v súlade s §88a stavebného zákona potrebné pre vydanie dodatočného 

povolenia stavby: „Vodovodná prípojka a studňa“ na pozemku parc. č. CKN 8474/22 v k.ú. 

Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov, na základe ktorých Mesto Krásno nad Kysucou konštatuje, 

že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami. Nakoľko stavba je už 

dokončená stavebný úrad spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným 

konaním.  

Dňa 19.08.2021 bol vykonaný štátny stavebný dohľad nad riešenou stavbou stavebníkov 

a zistenia boli spísané do zápisnice zamestnancom stavebného oddelenia za prítomnosti 

stavebníkov a bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá je súčasťou spisu.  

Mesto Krásno nad Kysucou začalo dňa 21.10.2021 z vlastného podnetu podľa § 88a 

ods. 1 stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby: Vodovodná prípojka a 

studňa“ na pozemku parc. č. CKN 8474/22 v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov, ktorú 

bez príslušného povolenia stavebného úradu postavili stavebníci Pavol Murčo a Ing. Jana 

Murčová, obaja trvale bytom 1. mája 1433, 023 02 Krásno nad Kysucou a súčasne 

nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  

 

10. novembra 2021 o 16:00 hod. 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, prízemie- kancelária č. 5.  

 

Účastníci tohto konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.  

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov nahliadnuť na tunajšom úrade 

počas úradných dní (stavebný úrad  Krásno nad Kysucou, úradné dni: Pondelok 7:00 – 11:30 

hod, 12:00 – 15:00 hod; Streda 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 17:00 hod; Piatok 7:00 – 11:30 hod, 

12:00 – 13:00 hod).  

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, 

pripadne navrhnúť ich doplnenie. Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje 
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na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej 

uplynutím primerane predĺži. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť 

písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.                                                           

 Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky                           

a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 

mohli byť.              

                      

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 

                                                                                     Primátor mesta         

 

Doručuje sa: 

1. Pavol Murčo, 1. mája 1433, 023 02 Krásno nad Kysucou - navrhovateľ 

2. Ing. Jana Murčová, 1. mája 1433, 023 02 Krásno nad Kysucou - navrhovateľka 

3. Ing. arch. Viera Tišliarová, Š. Furdeka 30, 036 01 Martin 

4. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 

ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

(správny poriadok) a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu neznámeho pobytu 

niektorých osôb a z dôvodu zvlášť veľkého počtu účastníkov konania na okolitých 

pozemkoch. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského 

úrade v Krásne nad Kysucou a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad 

Kysucou.  Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

Dotknutí: 

1. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca 

 

 

Vyvesené dňa : 21.10.2021       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

                        ................................................................................................... 

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 21.10.2021    do .............................................................. 

 

 

Meno a podpis osoby oprávnenej na zverejnenie ........................................................................ 

 


